
هفته:
مدرس:

مركز آموزش:
نتيجه  آزمون در پايان دوره:

نام كارآموز:
گروه:

شبكه  آموزش:
نتيجه آزمون در شروع دوره:

1. اگر  لغزشي چرخ افزايش يابد، چسبندگى:

الف : كم مى شود.

زياد مى شود. ب :

ج : ثابت مي ماند.

2. قفل شدن چرخ جلو سبب:

الف كاهش مسافت ترمزگيري. :  كاهش مسافت ترمزگيري. :  كاهش مسافت ترمزگيري.

بهترين تركيب نيروى ترمزي و پايداري. : بهترين تركيب نيروى ترمزي و پايداري. : بهترين تركيب نيروى ترمزي و پايداري. ب

ج : از دست دادن قدرت هدايت خودرو.

3. در كدام مقدار لغزشي بهترين تركيب نيروى ترمزي و پايداري وجود دارد؟

20٪ الف : 

ب : 10٪

30٪ ج :
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4. هدف از سيستم ABS چيست؟
الف : كاهش مسافت ترمزگيري.

ب :  حفظ قدرت هدايت خودرو.

كاهش ساييدگي تاير. : كاهش ساييدگي تاير. : كاهش ساييدگي تاير. ج

5. در كدام سيستم عملكرد EBA وجود دارد؟
. ABS الف فقط در خودروهاى مجهز به  :  فقط در خودروهاى مجهز به  :  فقط در خودروهاى مجهز به

.ESP ب فقط در خودروهاى مجهز به  :  فقط در خودروهاى مجهز به  :  فقط در خودروهاى مجهز به

.ESP ج :  در خودروهاى مجهز به ABS و

د :  در تمامى خودروها.

6. چند نوع سنسور سرعت چرخ مورد استفاده قرار مى گيرند؟
الف : 2.

ب : 1.

ج : 3.

7.  چند شير برقي در واحد ABS مدل Bosch 0/8  به كار رفته اند؟
. الف : 4

ب : 6.

ج : 8.

د :  12.

8. كدام شير (هاي) برقي در طى تنظيم ABS و در مرحله «حفظ فشار» كنترل 
مى شوند؟ (در يك چرخ)

الف : شير برقي خروجي.

ب : شير برقي ورودي مربوطه.

ج : شير برقي خروجي مربوطه.

د :  شير هاي برقي ورودي و خروجي مربوطه.
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9. چرا پدال ترمز در زمان تنظيم ABS نوسان دارد؟

تا به شخص اطالع دهد كه تنظيم  : تا به شخص اطالع دهد كه تنظيم  : تا به شخص اطالع دهد كه تنظيم ABS در جريان است. الف

بخاطر حركت روغن ترمز در مدار (جلو و عقب) در اثر فعاليت پمپ هيدروليكى. : بخاطر حركت روغن ترمز در مدار (جلو و عقب) در اثر فعاليت پمپ هيدروليكى. : بخاطر حركت روغن ترمز در مدار (جلو و عقب) در اثر فعاليت پمپ هيدروليكى. ب

ج : پدال ترمز هيچ نوسانى در زمان تنظيم ABS ندارد.

نوسان در اثر تست كامپيوتر  : نوسان در اثر تست كامپيوتر  : نوسان در اثر تست كامپيوتر ABS ايجاد مى شود. د

10. چگونه واحد هيدروليكى در يك سيستم ABS هواگيري مى شود؟

الف :  روش خاصى ندارد.

ب به همان طريقى كه يك سيستم ترمز معمولي تخليه مى شود :  به همان طريقى كه يك سيستم ترمز معمولي تخليه مى شود :  به همان طريقى كه يك سيستم ترمز معمولي تخليه مى شود.

هواگيري با پيروى از ترتيب مراحل هواگيري با پيروى از ترتيب مراحل هواگيري. ج با پيروى از ترتيب مراحل  :  با پيروى از ترتيب مراحل  : 

توسط دستگاه عيب ياب و پيروى از ترتيب مراحل هواگيري. : توسط دستگاه عيب ياب و پيروى از ترتيب مراحل هواگيري. : توسط دستگاه عيب ياب و پيروى از ترتيب مراحل هواگيري. د

11. چند چراغ اخطار براى عملكرد ABS استفاده مي شوند؟

الف : 1.

ب : 2.

ج : 3.

 Renault Scenic RX4 12. كار پنجمين سنسور روى خودروهاى چهار چرخ مانند
چيست؟

الف : براي كمك به محاسبه سرعت مرجع.

ب جايگزين كردن سيگنال از يك سنسور سرعت چرخ  :  جايگزين كردن سيگنال از يك سنسور سرعت چرخ  :  جايگزين كردن سيگنال از يك سنسور سرعت چرخ از كار افتادن.

ج كاربردى براى عملكرد  :  كاربردى براى عملكرد  :  كاربردى براى عملكرد ABS ندارد.

پايان دوره ابتداي دوره
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سيستم هاي الكترونيكي ترمز

13. كدام چراغ اخطار براى عملكرد EBD به كار مي رود؟

. ABS : الف

.SERVICE : ب

.STOP : ج

هيچكدام : هيچكدام : هيچكدام. د

14. در يك سيستم EBA  الكتريكى تعداد سنسورها و عملگر هاي اختصاصي 
چقدر مي باشد؟

الف : 2.

ب : 1.

ج : 3.

15. سيستم هاىEBA بر روي كدام قطعه عمل مي كنند؟

الف : پيستون سنسور.

ديسك واكنشى. ب :

ج : ديافراگم.

د : سوپاپ هاى تنظيم كننده فشار.

16. چگونه سيستم ESP كم دورزني را اصالح مى كند؟

الف :  با ترمز كردن چرخ عقب بيروني و كاهش گشتاور موتور.

ب : با كاهش گشتاور موتور

ج :  با ترمز كردن چرخ عقب درونى در پيچ.

با ترمز كردن چرخ عقب درونى در پيچ و كاهش گشتاور موتور. د :

4
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5سيستم هاي الكترونيكي ترمز

17. چه تعداد شير برقي در واحد ABS مدل Bosch 0/8 قرار دارند؟

الف : 4.

ب : 6.

ج : 8.

د : 12.

18. كدام سنسور پس از تعويض نياز به برنامه ريزي دارد؟

الف : سنسور تركيبي.

ب : سنسور زاويه غربيلك فرمان.

ج : سنسور فشار مدار ترمز.

 EBA داراي ESP 19. وظيفه رله اي كه در مدار چراغ هاي ترمز در يك سيستم
نصب شده چيست؟

.ESP براي دادن اطالع از روشن بودن چراغ هاي ترمز به كامپيوتر  : براي دادن اطالع از روشن بودن چراغ هاي ترمز به كامپيوتر  : براي دادن اطالع از روشن بودن چراغ هاي ترمز به كامپيوتر الف

ب : براي روشن كردن چراغ هاي ترمز.

ج : براي جلوگيري از روشن شدن چراغ هاي ترمز.

وظيفه عملكرد USC چيست؟

براي كمك به تصحيح كم دورزني. الف : 

بيش دورزنيبراي كمك به تصحيح بيش دورزنيبراي كمك به تصحيح بيش دورزني. ب :

براي كمك به تصحيح هر دو مورد. ج :
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سيستم ترمز ضد قفل
سيستم كنترل كشش (ضد بكسواد)

سيستم كمكي ترمز اضطراري

سيستم توزيع نيروي ترمزي

سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو

سيستم تنظيم گشتاور موتور

سيستم فرمان با تقويت برقي متغير

كامپيوتر محفظه سرنشين

سيستم كنترل كم دورزني

واژه نامه
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3 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

مفاهيم فيزيكي
پايداري خودرو بطور پيوسته به سه عامل زير بستگي دارد:

   - راننده
   - خودرو

   - سطح جاده
هنگامي كه به علت شرايط جاده نياز به كاهش سرعت يا توقف كامل خودرو باشد (ترمزگيري معمولي يا اضطراري ) راننده 

بايد بر روي اجزاء زير عمل كند:
   - پدال ترمز

   - غربيلك فرمان براي اجتناب از مانع روبرو
خودرو به كمك ترمزها كه بر روي چرخ هاي مختلف گشتاور اعمال مي كنند واكنش نشان مي دهد، بدين ترتيب نيروي ترمزي 

ايجاد مي گردد.
بنابراين توقف خودرو همواره متاثر از عوامل زير خواهد بود:

   - تشخيص صحيح راننده از نظر زمانبندي و نيروي بكار رفته.
   - پاسخ صحيح خودرو.

   - شرايط سطح جاده، كه ميزان چسبندگي به سطح جاده را مشخص مي كند.

رابطه بين لغزش و چسبندگي
لغزش به اختالف سرعت چرخ ها بستگي دارد. محاسبه لغزش به صورت زير مي باشد:

سرعت چرخش ترمز گرفته شده - سرعت خودرو

سرعت خودرو
لغزش =

اگر لغزش از مقدار خاصي بيشتر گردد، چسبندگي كاهش مي يابد. در لغزش صد درصد قفل شدن چرخ روي مي دهد.
لغزش و چسبندگي به شدت به هم بستگي دارند. براي دستيابي به بهترين ميزان چسبندگي ميان تاير و سطح جاده حد 

مشخصي از لغزش مي بايست وجود داشته باشد. اين لغزش موجب سايش تاير مي گردد.

مقدمه
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اين نمودار نشاندهنده اينست كه افزايش زياد ميزان 
زير  موارد  موجب  چرخها  قفل شدن  حد  تا  لغزش 

مي گردد:
- كاهش چسبندگى طولى

بنابراين  و  عرضى  چسبندگى  در  زياد  كاهش   -
كاهش گير جانبى چرخها به سطح جاده

با در نظر گرفتن خودرو و بصورت يك مجموعه، قفل شدن چرخهاى جلو موجب از دست رفتن كنترل فرمان مي شود و قفل 
شدن چرخهاى عقب موجب از دست رفتن تعادل خودرو (خطر روى دادن حالت چپ و راست رفتن عقب خودرو) خواهد 

گرديد.
با توجه به نمودار مشاهده مي كنيم كه محدوده 20 درصد ميزان لغزش از نظر حفظ موازنه ميان پايداري حفظ تعادل خودرو 

و كنترل فرمان و نيز نيروى ترمزى بهترين حالت مي باشد.

نتيجه گيرى
اگر چرخها در حين ترمزگيرى ناگهانى قفل شوند، كاهش قابل مالحظه اي در چسبندگى رخ داده كه موجب موارد زير خواهد 

شد:
   - كاهش تعادل

   - كاهش كنترل فرمان
   - افزايش مسافت توقف

بيشترين ميزان نيروى ترمزى هنگامى بدست مي آيد كه تايرها در حد آستانه چسبندگى قرار مي گيرند.
هر چه ميزان چسبندگى بيشتر باشد مسافت توقف كوتاهتر خواهد بود.

براى اصالح وضعيت 3 مورد ذكر شده در باال، محدود كردن نيروى ترمزى به مقدار متناظر با حدود 20 درصد لغزش تايرها 
بر روى سطح جاده ايده مناسبى به نظر مي رسد.

ناگهانى، حتى يك راننده ماهر نيز امكان واكنش الزم براى بكار بردن چنين نيروى ترمزى  در حالت ترمزگيرى شديد و 
نخواهد داشت.

مقدمه

حداكثر محدوده
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چ

حداقل گردش آزاد چرخ
(بكسواد)

لغزشي قفل شدن چرخ ها
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5 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

قفل  ترمز  سيستم  يا   ABS سيتم 
چرخها

منظور : حفظ كنترل هدايت خودرو 
نقش : جلوگيرى از قفل شدن چرخها در هنگام ترمزگيرى

EBD سيستم توزيع نيروى ترمزى يا منظور : جلوگيرى از قفل شدن چرخهاى عقب
نقش : بطور الكترونيكى فشار مدار ترمز چرخهاى عقب را تنظيم مي كنيد

يا  موتور  گشتاور  كنترل  سيستم 
MSR

منظور : حفظ كنترل فرمان خودرو
نقش : جلوگيرى از قفل شدن چرخهاى محرك در هنگام كاهش شتاب

EBA سيستم ترمز اضطرارى ياEBA سيستم ترمز اضطرارى ياEBA
منظور : امكان بكارگيرى حداكثر ظرفيت ترمزگيرى توسط كليه رانندگان

نقش : انتقال به وضعيت تنظيم ABS در كوتاهترين زمان

پايدارى  الكترونيكى  كنترل  سيستم 
ESP خودرو يا

منظور : حفظ وضعيت حركت عادى خودرو
تغيير گشتاور  ترمز چرخها و  بكارگيرى  با  : اصالح مسير حركت خودرو،  نقش 

موتور (در محدود قوانين فيزيكى)

USC سيستم كنترل كم دور زنى منظور : بهبود كنترل كم دور زنى
نقش : بكارگيرى ترمز چند چرخ بطور همزمان

ASR سيستم كنترل كشش يا
منظور : جلوگيرى از بكسواد كردن چرخهاى محرك

عمل  كردن  محدود  جهت  به  موتور  گشتاور  تغيير  و  ترمز  بكارگيرى   : نقش 
بكسواد

سيستم هاي موجود
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7 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

اصول عملكرد سيستم الكترونيكى ترمزگيرى بر اساس محاسبه ميزان لغزش هر چرخ مي باشد.
قبال مشاهده كرديم كه بهترين حالت موازنه (پايداري/نيروى ترمزى) در محدوده 20 درصد لغزش رخ مي دهد، نقش سنسورها 

تدارك يك تصوير الكتريكى از سرعت چرخهاست. با استفاده از اين سيگنالها، كامپيوتر لغزش هر چرخ را مشخص مي كند.

سنسورهاى سرعت چرخ
   - سنسورهاي غير فعال

   - سنسورهاي فعال

3 - تكيه گاه
4 - هدف

1 - آهنربا
2 - خطوط ميدان

اين نوع سنسورها بر اساس القاء مغناطيسى عمل مي كنند
الكتريكى سرعت چرخها، تكنولوژى اين  عيب عمده اين نوع سنسورها ميزان دقت آنهاست. به منظور بهتر كردن تصوير 

سنسورها مي بايست تغيير نمايد.

سيگنال پايه: سرعت خودرو

سنسور غير فعال

www.cargeek.ir
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سنسورهاى فعال

اين نوع سنسورها شامل اجزاء داخلى الكترونيكى هستند كه موجب دست يافتن به سيگنالهاى مربعى در خروجى سنسور 
مي گردند.

در  تغييراتى  به  نياز  خودرو  در  سنسورها  نوع  اين  نصب 
بلبرينگ چرخها خواهد داشت. در واقع بلبرينگ شامل يك 

هدف مغناطيسى بر روى دور تا دور خود خواهد بود.

در هنگام تعويض اين نوع بلبرينگ مي بايست از قرارگيرى جهت صحيح آن بر روى توپى چرخ اطمينان حاصل نمود.

توجه

سيگنال پايه: سرعت خودرو
www.cargeek.ir
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9 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

خودرو ترافيك جديد رنو داراى 2 سنسور فعال در جلو و 2 سنسور غير فعال در عقب مي باشد 

توجه

سنسور (1) در حاليكه سر آن به سمت هدف مغناطيسى 
كه از طريق يك حلقه كه بر روى بلبرينگ پرس شده است 
قرار گرفته، نصب مي شود. اين كار موجب ميشود كه همواره 
وجود  مغناطيسى  هدف  و  سنسور  بين  هوايى  فاصله  يك 

داشته باشد.

هدف مغناطيسى از يك سرى قطبهاى مغناطيسى شمال 
و جنوب كه به ترتيب در كنار هم قرار گرفته اند تشكيل 
با هر تغيير قطب مغناطيسى در جلو سنسور،  شده است. 
ميدان مغناطيسى معكوس مي گردد. اين عمل موجب تغيير 

جريان در داخل ميدان مغناطيسى مي گردد.

تشكيل  متغيير  فركانس  با  مربعى  هاى  از سيگنال  و  مي گردد،  پردازش  الكترونيكى  داخلى  اجزاء  توسط  سيگنال خروجى 
مي گردد.

اين سنسورها اين مزيت را دارند كه قادرند از سرعت صفر كيلومتر بر ساعت مورد استفاده قرار بگيرند. همچنين اين سنسورها 
به تغييرات فاصله هوايى كمتر حساس مي باشند.

سيستم ABS موجب در اختيار گذراندن سيگنال سرعت خودرو بروى كليه سيستمهاى خودرو به طريق زير مي گردد:
   - از طريق شبكه مولتى پلكس

   - از طريق ارتباط سيمي  براي سيستمهايى كه بر روى شبكه مولتى پلكس قرار ندارند.

سيگنال پايه: سرعت خودرو
www.cargeek.ir
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تست هاي ممكن:
سنسورهاى غير فعال:               - تميزى سنسور و هدف

                                         - فاصله هوايى
                                         - مقاومت سنسور

                                         - كنترل هدف با استفاده از دستگاه عيب ياب

تميزى سنسور و هدفسنسورهاى فعال:                    - تميزى سنسور و هدفسنسورهاى فعال:                    - تميزى سنسور و هدف
                                         - فاصله هوايى

                                         - ولتاژ تغذيه سنسور
                                         - كنترل هدف با استفاده از دستگاه عيب ياب

اندازه دقيق محيط تاير بايد در داخل كامپيوتر ABS وارد شده باشد. به همين دليل است كه برنامه ريزى  نمايه دور سنجى  
tachometric انجام مي گيرد. index

سيگنال پايه: سرعت خودرو
www.cargeek.ir
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11 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

دو تامين كننده اصلى سيستم ABS در خودروهاى رنو عبارتند از:
Clio و ... II , Megane II براى خودروهاى (BOSCH) بوش - 

خودروهاى براى   (CONTINENTAL TEVES) توس   -كنتيناتال 
Laguna و ... II, Vei Satis

TRW مجهز به سيستم (TRW مجهز به سيستم (TRW Trafic برخى از خودروهاى تجارى رنو (مانند خودروTrafic برخى از خودروهاى تجارى رنو (مانند خودروTrafic
ABS مي باشند.

توجه

 ABS علت استفاده از
هر چند در نظر عامه ABS به عنوان يك سيستم ايمنى ضرورى شناخته شده است، ليكن طرز كار و نقش اين سيستم خوب 

شناخته نشده است.

اولين وظيفه سيستم ABS دادن امكان حفظ هدايت خودرو به راننده حتى در هنگام ترمزگيرى شديد و ناگهانى مي باشد.
همانطور كه در شكل باال نشان داده شده است، خودرويى كه مجهز به ABS مي باشد توانسته است از تصادفات با خودرويى 

كه در روبروى آن ظاهر شده است (خودرو آبى) اجتناب كند.

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل
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طرز كار سيستم

در هنگام ترمزگيرى شديد، سيستم ABS بايد ميزان لغزش چرخها را در حد 20 درصد نگاه دارد. براى اين كار، سيستم 
تالش مي كند تا فشار ترمز را به محض اينكه لغزش چرخها به اندازه مشخص شده رسيد، ثابت نگهدارد. خارج از اين اندازه 
هدايت پذيرى خودرو به شدت كاهش مي يابد. سپس چنانچه لغزش به افزايش خود ادامه دهد، سيستم ABS فشار ترمز را 

كاهش خواهد داد تا لغزش را به ميزان كمتر از 20 درصد كاهش دهد.
در كل مرحله تنظيم ABS عمل فوق تكرار مي گردد.

هدف اينست كه ميزان نوسانات تا حد ممكن كاهش يابد.

نمودار روابط اجزاء

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل

SE
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04
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8

ورودى ها
واحد كنترل

كامپيوتر

خروجى ها

واحد هيدروليك

صفحه نشانگرها

سرعت خودرو

عيب يابى

يابى سوكت عيب

لغزشلغزش

ترمز گيري معموليزمانزمانزمان ABS محدوده تنظيم

مرحله افت فشار

مرحله حفظ  فشار

شبكه مولتي پلكس

سرعت خودرو

سويچ چراغ ترمز
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13 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

 ABS واحد

(1) از دو جزء اصلى تشكيل شده است: (ABS) واحد
   - كامپيوتر (3)

   -  واحد هيدروليك (2)
بر حسب مدل، اين دو قطعه قابل تعويض بصورت مستقل خواهند بود.

واحد هيدروليك
واحد هيدروليك شامل اجزاء زير مي باشد:

   - 8 شير برقى مربوط به چرخها (1)
   - پمپ هيدروليك (2)

هر چرخ داراى دو شير برقى مي باشد:
   - يكى بعنوان ورودى كه در موقعيت استراحت باز است

   - يكى بعنوان خروجى كه در موقعيت استراحت بسته است

(ABS(ABS( سيستم ترمز ضد قفل (
www.cargeek.ir
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سيستم هاي الكترونيكي ترمز 14

در موقعيت استراحت در حاليكه هيچگونه عملى بر روى پدال ترمز انجام نميگيرد.

1 - پدال ترمز
2 - بوستر

3 - سيلندر اصلى ترمز
4 - مدار اوليه

5 - مدار ثانويه
6 - پمپ هيدروليك
7 - شيرهاى يكطرفه

8 - شير برقى هاى ورودى جلو چپ و راست
9 - شير برقى هاى خروجى جلو چپ و راست

10 - شير برقى هاى ورودى عقب چپ و راست
11 -شير برقى هاى خروجى عقب چپ و راست

12 - چرخ جلو چپ
13 - چرخ عقب راست
14 - چرخ جلو راست
15 - چرخ عقب چپ
16 - انباره هاى فشار

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل
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15 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

ترمزگيرى معمولى

در اين حالت سيستم ABS نقشى ندارد. فشار ترمزى در كل واحد بر قرار مي گردد.
شير برقى هاى ورودى در موقعيت استراحت باز بوده و شير برقى هاى خروجى بسته هستند. فشار بطور يكنواخت در هر 

دو مدار بر قرار مي گردد.

(ABS(ABS( سيستم ترمز ضد قفل (
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ترمزگيرى در حالت تنظيمABS : مرحله حفظ فشار

در اين وضعيت لغزش چرخها تمايل به گذر از حد آستانه دارد.
كامپيوتر بسته شدن شير برقى ورودى (8) را كنترل مي كند و ارتباط سيلندر اصلى ترمز (3) را با كاليپر چرخ (12) قطع 

مي كند
افزايش فشار ترمزى در اين چرخ ناممكن خواهد شد.

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل
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17 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

ترمزگيرى در حالت تنظيم ABS: مرحله افت فشار
در اين وضعيت لغزش چرخها على رغم حفظ فشار به افزايش خود ادامه ميدهد.

شير برقى ورودى (8) بسته باقى مي ماند. بطور همزمان كامپيوتر باز شدن شير برقى خروجى (6) را كنترل مي كند و پمپ 
هيدروليك (6) فعال مي گردد.

افت فشار به عقب وجود انباره فشار (16) به سرعت رخ ميدهد. عمل پمپ موجب تخليه مايع انبار شده در انباره به سيلندر 
اصلى ترمز مي گردد: « پدال ترمز اندكى باال مي آيد».

طى مرحله افزايش فشار بعدى، پدال كمي  پايين خواهد رفت. سپس طى مرحله افت فشار بعدى، پدال كمى باال خواهد آمد. 
اين توالى مراحل به اين معنى مي باشد كه طى عمليات تنظيم ABS پدال ترمز ارتعاش خواهد داشت.

(ABS(ABS( سيستم ترمز ضد قفل (
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هنگامي كه فشار سيلندر اصلى ترمز و كمتر از فشار 
) باز مي شودA) باز مي شودA) باز مي شود پيستون كاليپر مي شود، شير (

(باال آمدن سريع پدال ترمز در حين عمليات تنظيم فشار: 
Ps > Pe

ABS عمليات تنظيم فشار
اين سه مرحله حفظ فشار، افت فشار و افزايش فشار بر روى هم عمليات تنظيم فشار ABS را تشكيل مي دهند. هر چه تعداد 

اين عمليات بيشتر باشد، تنظيم فشار دقيق تر خواهد بود.
در سيستمهاى فعلى تنظيم فشار مي تواند 30 تا 50 بار در ثانيه صورت بگيرد.

سرويس تعمير و نگهدارى : هواگيرى واحد هيدروليك
واحدهاى هيدروليك در هنگام تعويض از قبل پر شده اند.

براى اطمينان از عملكرد قسمت هيدروليكى سيستم، عمليات هواگيرى الزم مي باشد.
هواگيرى به شيوه معمولى صورت مي گيرد. براي تاييد عملكرد صحيح سيستم هيدروليك، تست جاده كه همراه با انجام 

عمليات تنظيم فشار ABS باشد ضرورى است.
چنانچه رفتار پدال ترمز تغيير مي كند (وجود هوا در سيستم)، واحد هيدروليكى بايد توسط دستگاه عيب ياب هوا گيرى 

گردد.
به جهت اطمينان از تخليه صحيح هوا از داخل سيستم، مراحل هواگيرى در راهنماى تعميرات آورده شده است كه اين مراحل 

بايد به طور كامل رعايت گردد. اين مراحل بر حسب نوع سيستم متفاوت مي باشد.

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل
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19 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

كامپيوتر

كامپيوتر سيستم ABS تشكيل شده است از:
- سيستم مديريت الكترونيكى (1)

- سيم پيچهاى كنترل شير برقى ها (2)

كامپيوتر وظايف زير را انجام مي دهد:
.عمليات تنظيم فشار   

بر حسب سيگنالى كه از سنسورهاى سرعت چرخ دريافت مي شود، كامپيوتر ABS ميزان لغزش هر چرخ را مشخص مي كند. 
به محض اينكه يكى از چرخها شروع به قفل شدن مي كند، كامپيوتر كنترل شيرهاى برقى واحد هيدروليك را به دست 

مي گيرد.

     .كنترل اجزاء سيستم
پس از روشن شدن موتور به محض اينكه سرعت خودرو از يك مقدار مشخص (حدود 10 كيلومتر بر ساعت) گذر كند، 

كامپيوتر اجزاء زير را كنترل مى كند:
- 8 شير برقى

- موتور پمپ   هيدروليك 
اين كار موجب كنترل عمليات واحد هيدروليكي مي گردد. ارتعاش پدال ترمز در حين اين كنترل ها در زير پا احساس خواهد 

شد.

     .ضبط كدهاي خط
پس از باز شدن سويچ موتور ، كامپيوتر كليه اجزاء الكترونيكي و سيگنالهاي دريافتي را بررسي مي كند. اين عمل موجب 
ABS بر روي صفحه نشانگرها مي گردد. چنانچه هيچگونه خطايي تشخيص داده نشود، چراغ  روشن شدن چراغ هشدار دهنده
هشدار دهنده پس از 3 ثانيه خاموش مي شود. وقتي چراغ هشدار دهنده روشن است، كامپيوتر ديگر عمليات تنظيم فشار را 

انجام نداده ولي ترمزگيري معمول قابل انجام مي باشد.

فعال سازي خودكار چراغهاي فالشر
كامپيوتر محاسبه مي گردد، چراغ هاي فالشر  توسط  كه  ميزان شدت كاهش شتاب  كامپيوتر محاسبه مي گردد، چراغ هاي فالشر بر حسب  توسط  كه  ميزان شدت كاهش شتاب  كامپيوتر محاسبه مي گردد، چراغ هاي فالشر بر حسب  توسط  كه  ميزان شدت كاهش شتاب  ر حسب 
ترمزگيري  به  نسبت  ديگر  رانندگان  به  عمل  اين  شوند.  روشن  ثانيه  چند  براي  است  ممكن 

ناگهاني صورت گرفته هشدار مي دهد. 

(ABS(ABS( سيستم ترمز ضد قفل (
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SECUACTIVE-A0204JDS0051

از طريق شبكه مولتي پلكس يك درخواست   ABS به حد آستانه مشخص خود رسيد، كامپيوتر  بار كه كاهش شتاب  هر 
براي فعال سازي فالشر به UCH ارسال مي كند. UCH عمل فعال سازي و غير فعال سازي مجدد را بطور خودكار كنترل 

مي كند.

- اين قابليت تنها هنگامي فعال مي شود كه سرعت خودرو بيشتر از 50 كيلومتر بر ساعت باشد.
 (UCH در ) از طريق دستگاه عيب ياب ميتوان اين قابليت را بطور كامل غير فعال نمود -

توجه

تست هاي ممكن:
- سويچ چراغ ترمز                                                  -  دو تغذيه ( براي سويچ دوگانه)

                                                                         - كورس حركت سويچ
                                                                         - سيستم جبران كننده خودكار

                                                                         - موقعيت بر روي پدال

سيگنال سويچ چراغ ترمز
اين سيگنال به كامپيوتر ABS اين اجاره را مي دهد كه شروع ترمزگيري را مشخص كرده تا بدين طريق عمليات تنظيم فشار 
پيش بيني گردد. به همين طريق در پايان ترمزگيري، اين سيگنال به كامپيوتر اجازه مي دهد كه از حالت تنظيم فشار خارج 

شود ( بويژه در مرحله حفظ فشار)

كامپيوتر ABS وظيفه كنترل چراغهاي ترمز را به عهده ندارد.

توجه

سويچ چراغ ترمز شامل يك سيستم تنظيم خودكار كورس 
حركت مي باشد. كار بر روي اين قطعه نياز به دقت فراواني 

دارد. به آگهي فني مربوطه مراجعه نماييد.
اين نوع سويچ داراي دو كنتاكت مي باشد:

- يكي براي باز شدن
- يكي براي بسته شدن

سويچ دو تغذيه متفاوت دريافت مي كند. اين موضوع امكان 
ارسال سيگنال هاي پشتيبان را به آن مي دهد.

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

احتياط هاي اوليه به منظور عملكرد صحيح سيستم
در هنگام تعويض كامپيوتر ABS پيكر بندي تشريح شده در « راهنماي تعميرات » را انجام دهيد.
در هنگام تعويض كل واحد ABS، عالوه بر پيكربندي كامپيوتر بايد سيستم را هواگيري نيز نمود.

صفحه نشانگرها
سيستم ABS مي تواند موجب نمايش چراغهاي هشدار دهنده و پيغامهاي متعددي بر روي صفحه نشانگرها گردد. اين عالئم 

در حال كار بودن سيستم را به راننده اطالع مي دهد.
نقش كامپيوتر ABS خاموش نگهداشتن اين چراغهاي هشدار دهنده است. به همين دليل است كه هنگامي كه كامپيوتر 

قطع مي شود، چراغهاي هشدار دهنده روشن مي گردند.
جدول زير بطور خالصه علت روشن شدن چراغهاي هشداردهنده را شرح مي دهد:

ABS چراغهاي هشداردهنده مرتبط با سيستم علت روشن شدن چراغ

عملكرد ABS غير فعال شده است

كامپيوتر ABS در وضعيت عيب يابي

نمايه دور سنجي برنامه ريزي نشده است

شبكه مولتي پلكس
را ممكن  زير  امكانات  امر  اين  پلكس خودرو متصل مي گردند كه  به شبكه مولتي  افزون  روز  به طور   ABS كامپيوترهاي 

مي سازد:
- تبادل سيگنال ها

- عيب يابي كامپيوتر
چنانچه عمليات تست جاده خودرو در حاليكه دستگاه عيب ياب به كامپيوتر ABS متصل است، انجام گيرد. دو وضعيت زير 

ممكن است رخ دهد:
- در باالتر از سرعت آستانه ( 10 كيلومتر بر ساعت) كامپيوتر ABS از ادامه عمليات عيب يابي خودداري مي كند تا سيستم 

 (BOSCH5.3 مانند سيستم ) بتواند وظيفه خود را انجام دهد ABS
(Teves MK60 مانند ) ديگر قابل انجام نيست ABS كامپيوتر در وضعيت عيب يابي باقي مي ماند، ليكن وظايف -

در حالت دوم ذكر شده در باال احتياط هاي الزم بايد صورت پذيرد.

توجه

(ABS(ABS( سيستم ترمز ضد قفل (

SERVICE

چشمك زن با فركانس 2 هرتز
چشمك زن با فركانس 8 هرتز
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(Scenic RX4 ) خودروهاي چهار چرخ محرك
در خودروهاي چهار چرخ محرك سيستم انتقال قدرت خودرو به هر چهار چرخ مرتبط است.

در حين ترمزگيري شديد بر روي سطوح با چسبندگي كم، چرخهاي جلو و عقب قفل مي شوند در حاليكه خودرو همچنان 
در حركت است. مشكلي كه در اين وضعيت بوجود مي آيد تشخيص ثابت بودن يا در حركت بودن خودرو توسط كامپيوتر 

مي باشد.
براي اصالح اين وضعيت، يك سنسور شتاب سنج ويژه در نزديكي مركز ثقل خودرو نصب مي گردد ( زير كنسول وسط) كه 

به محاسبه سرعت خودرو كمك مي كند.

تست هاي ممكن:
    - سنسور شتاب سنج                                     - تغذيه

                                                                    - جهت نصب

(ABS) سيستم ترمز ضد قفل
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(EBD) سيستم توزيع نيروي ترمزي الكترونيكي
اين سيستم در واقع يك قابليت اضافي در سيستم ABS مي باشد. به جاي استفاده از سيستمهاي معمولي جبران كننده 

(توزيع كننده نيروي ترمز) اين سيستم تعادل در حين ترمزگيري را با استفاده از اجزاء زير انجام مي دهد:
- واحد هيدروليكي
- سنسورهاي چرخ

- برنامه تكميلي در خصوص تنظيم فشار (تنظيم فشار)

اصول عملكرد
برنامه EBD بطور دائم سرعت چرخهاي جلو و عقب يك طرف خودرو را مقايسه مي كند.

چنانچه سرعت چرخهاي عقب بيشتر يا مساوي سرعت چرخهاي جلو باشد، فشار ترمز در جلو و عقب يكي است. چنانچه 
سرعت چرخهاي عقب كمتر از سرعت چرخهاي جلو باشد ( در محدوده تعريف شده)، برنامه EBD شيرهاي برقي ورودي را 

به منظور حفظ فشار دو چرخ عقب مربوط فعال مي كند.
چنانچه سرعت چرخ عقب بيشتر كاهش يابد، برنامه يك افت فشار كنترل شده را از طريق فعال كردن شير برقي خروجي 

مربوطه، اعمال مي كند.
چنانچه سرعت چرخ عقب مجدداً بيشتر از چرخهاي جلو گردد ( در محدوده تعريف شده) برنامه EBD يك افزايش فشار 

كنترل شده را بر روي چرخ عقب اعمال مي كند.
اولين عمليات تنظيم فشار ABS بر روي چرخهاي جلو، تكرار  تا شروع  يا  انتهاي زمان ترمزگيري  تا  اقدامات  اين  تمامي 

مي گردد.
برنامه EBD تنها در خارج از محدوده عمليات تنظيم فشار ABS بر روي چرخهاي جلو عمل مي كند.

اين برنامه يا منطق تنظيم فشار به نام « انتخاب پايين» نيز خوانده مي شود. اين به اين معني است كه چرخي كه تمايل به 
قفل شدن دارد بر روي فشار ترمز چرخهاي عقب تاثير دارد.

ABS سيستم هاي تكميلي
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قرار دارند. سيستم " قرار دارند. سيستم " قرار دارند. سيستم Teves پس از عبور از سرعت 120 كيلومتر  Select low " همواره در وضعيت BOSCH سيستمهاي
در ساعت در اين وضعيت قرار مي گيرند.

اين كار موجب جلوگيري از ناپايداري قسمت عقب خودرو مي گردد.

اين حالت هيچ گونه تنظيم  EBD مي گردد. در  ABS موجب غير فعال شدن كاركرد  برخي خطاي سيستم 
فشاري بر روي چرخ ها صورت نمي گيرد ( خطر چپ و راست شدن عقب خودرو)

پمپ هيدروليك در هنگام فعال بودن EBD عمل نمي كند، لذا ارتعاشي نيز بر روي پدال ترمز ايجاد نخواهد شد. اين بدين 
معني است كه عمليات تنظيم EBD توسط راننده احساس نخواهد شد.

توجه

چراغهاي هشدار دهنده مرتبط علت روشن شدن چراغ

SERVICE STOP سيستمهاي EBD , ABS عمل نمي كنند.

SERVICE سيستم  ABS عمل نمي كند.

كامپيوتر ABS در وضعيت عيب يابي.

نمايه دورسنجي برنامه ريزي نشده است.

ABS سيستم هاي تكميلي

چراغهاي هشداردهنده مربوط
براي اين كاركرد تعدادي چراغ هشدار دهنده بر روي صفحه نشانگرها وجود دارد. اين چراغها توسط كامپيوتر ABS كنترل 

شده و شرح آنها در جدول پايين آمده است.

 چشمك زدن فركانس 2 هرتز
 چشمك زدن فركانس 8 هرتز
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(MSR) سيستم كنترل گشتاور موتور
اين سيستم هنگامي عمل مي كند كه راننده بطور ناگهاني پاي خود را از روي پدال گاز بر مي دارد و اين در حالي است كه 
خودرو بر روي سطحي با چسبندگي كم در حال حركت مي باشد. در چنين حالتي به علت خاصيت ترمزي موتور چرخهاي 

محرك خودرو ممكن است قفل شده و اين امر بر حسب وضعيت سطح جاده مي تواند خيلي شديد باشد.
اين سيستم به منظور جلوگيري از قفل شدن خودرو در چنين شرايطي است. در اين حالت اين سيستم درخواست افزايش 
گشتاور موتور را به كامپيوتر سيستم تزريق سوخت اعالم مي كند. اين درخواست تا زماني انجام مي شود كه ديگر چرخها قفل 

نبوده و سر نخورند.
در نوبت اول كامپيوتر حداكثر گشتاور موتور را اعمال مي كند، سپس تنظيم به منظور تطبيق با ميزان چسبندگي سطح جاده 

صورت مي پذيرد.
حفظ  نيز  را  خود  پذيري  هدايت  يا  فرمان  كنترل  و  كرده  درك  را  خودرو  سرعت  كاهش  به  راننده  نياز  سيستم  بنابراين 

مي كند.
اين سيستم بعنوان مكمل منطقي سيستم ABS مي باشد.

اين قابليت به علت برنامه ريزي ويژه اي كه در داخل كامپيوترهاي سيستم ABS، تزريق سوخت و گيربكس اتوماتيك لحاظ 
شده است قابل اجرا مي باشد.

شبكه بندي كامپيوترها از طريق ارتباط مولتي پلكس موجب تسهيل تبادل سيگنالها مي شود
هيچ سنسور ديگري مورد استفاده قرار نمي گيرد.

قابليت MSR در خودروهاي داراي گيربكس معمولي نيز وجود دارد.

توجه

ABS سيستم هاي تكميلي
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در حال حاضر تمامي خودروهاي رنو به اين سيستم مجهز مي باشند. راه حلهاي فني متعددي در اين زمينه مورد استفاده قرار 
مي گيرد. قبل از تشريح طرز كار اين سيستم ابتدا نگاهي به علت به كارگيري اين سيستم مي اندازيم.

علت استفاده از اين سيستم
) خيلي از رانندگان به سرعت ABS) خيلي از رانندگان به سرعت ABS) خيلي از رانندگان به سرعت  تحقيقات نشان داده است كه در هنگام ترمزگيري اضطراري (خودروهاي مجهز به سيستم 
پدال ترمز را فشار مي دهند ولي اعمال حداكثر نيرو توسط آنان بيش از حد طول مي كشد. عالوه بر اين نيرويي كه اعمال 

مي كنند تا زمان توقف خودرو ثابت نمي ماند.
اين تاخيرها موجب افزايش مسافت توقف خودرو مي شود، چرا كه از حداكثر ظرفيت سيستم ترمز استفاده نشده است. 

بنابراين مي بايست دو مشكل توسط اين سيستم حل شود:
(ABS تنظيم فشار) رسيدن سريع به حداكثر ظرفيت ترمزگيري -

- حفظ اين حداكثر ظرفيت تا زمان توقف كامل خودرو

(EBA) سيستم  ترمز اضطراري
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راه حلهاي فني
EBAدو نوع سيستم EBAدو نوع سيستم EBA در خودروهاي رنو مورد استفاده قرار مي گيرد.

- الكتريكي
- مكانيكي

(CONTINENTAL TEVES مدل ) .مديريت مي شود ABS سيستم الكتريكي توسط كامپيوتر
(CONTINENTAL TEVES,BOSCH,TRW مدلهاي) .سيستمهاي مكانيكي كامال بطور مجزا عمل مي كنند

حضور اين سيستم مستلزم وجود سيستم ABS در خودرو مي باشد.
EBAسيستم EBAسيستم EBA بطور يكپارچه در سيستم تقويتي ترمز (يا بوستر) قرار گرفته است. يك بر چسب نشاندهنده وجود اين سيستم 

است.

(EBA) سيستم ترمز اضطراري
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مرور سيستم تقويت ترمز معمول (سيستم بوستري)

 در حالت استراحت

A , A , A در معرض فشار  B در اين حالت با توجه اينكه پيستون (3) و شير تنظيم فشار (6) به يكديگر فشرده اند، هر دو محفظ
خالء موتور مي باشند.

مرحله ترمزگيري

هنگامي كه راننده پدال ترمز را فشار مي دهد، ميل كنترل (1) پيستون (3) را به جلو فشار مي دهد. به همين ترتيب واشر 
(5) ديسك (4) را فشار مي دهد. در اين حالت هواي با فشار جو قادر خواهد بود تا از طريق شير تنظيم فشار (6) وارد محفظه 

عقبي (B) گردد. حال با توجه به اختالف فشار بين دو محفظه ديافراگم به سمت چپ حركت خواهد كرد.

(EBA) سيستم ترمز اضطراري
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مرحله حفظ فشار

هنگامي كه راننده فشار پاي خود را بر روي پدال ثابت نگه مي دارد، فشار بر روي ديسك (4) برداشته شده و موجب حركت 
بدنه شير (8) نسبت به پيستون (3) مي گردد. شير تنظيم فشار (6) بسته شده و موجب جلوگيري از ورود هوا با فشار جو به 

محفظه عقب مي گردد.

بازگشت به حالت استراحت

هنگاميكه راننده پدال ترمز را رها مي كند، فنر برگشت (2) پيستون (3) را به سمت شير تنظيم فشار (6) فشار مي دهد.  
مجراي ارتباطي بين دو محفظه باز مي شود. اختالف فشار از بين مي رود. فنر ديافراگم (9) موجب بازگشت بدنه شير (8) به 

محل قبلي خود (حالت استراحت) مي شود.

(EBA) سيستم ترمز اضطراري
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EBA اصول عملكرد سيستم
همانطور كه در صفحات قبل مشاهده شد، وقتي كه راننده فشار وارده بر پدال را ثابت نگه  ميدارد ورود هوا با فشار جو به 
محفظه عقب متوقف مي گردد، بنابراين نيروي تقويت ترمز محدود مي گردد. نقش تمامي اين سيستمها (مكانيكي و الكتريكي) 
باز نگهداشتن اين شير بطور مستقل از نيروي اعمال شده توسط راننده مي باشد. در اين حالت سيستم نحوه فشرده شدن 

پدال ترمز را در نظر نمي گيرد.
بدون در نظر گرفتن نوع سيستم، چنانچه ايرادي وجود داشته باشد، كل مجموعه سيستم تقويتي ترمز بايد تعويض گردد.

(TEVES) مكانيكي EBA مثالي از عملكرد سيستم

در اين سيستم، اصول عملكرد براساس روي فشرده نگه داشتن ديسك (4) از طريق سيستم ساچمه اي است. در اثر اين عمل 
پيستون (3) باز باقي مي ماند. هوا با فشار جو به ورود خود به محفظه عقب ادامه مي دهد.

(EBA) سيستم ترمز اضطراري
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(TEVES) الكتريكي EBA مثالي از عملكرد سيستم

در اين نوع، اصول عملكرد سيستم بدين گونه است كه يك شير برقي (A) به موازات پيستون قرار گرفته كه بطور همزمان 
موجب عمل كردن يك شير (B) مي گردند كه به نوبه خود باعث باز نگه داشتن ورودي هوا با فشار جو به داخل محفظه عقب 

مي گردد.
فعال شدن سيستم به دو عامل بستگي دارد:

- سرعت فشرده شدن پدال ترمز
- نيروي اعمال شده بر پدال ترمز

مشخصات ويژه سيستم EBA الكتريكي
EBAسيستم EBAسيستم EBA الكتريكي براي عمل كردن از 3 قطعه الكتريكي بهره مي گيرد.

- يك سنسور حركت پدال ترمز
- يك ميكرو سويچ
- شير برقي بوستر

تمام اين اجزاء به كامپيوتر ABS متصل هستند. در واقع كامپيوتر ABS مديريت سيستم را برعهده دارد. اين سيستم بعنوان 
مثال در خودروهاي رنو الگونا 2 و ول ساتيس نصب شده است.

EBA با سيستم EBA با سيستم EBA الكتريكي انطباق دارد. ESP سيستم

توجه

(EBA) سيستم ترمز اضطراري
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اجزاء الكتريكي كاركرد نكات

(بوستر)  كننده  تقويت  واحد  روي  بر 
قرار داشته و ميزان جابجايي ديافراگم 
از   ABS كامپيوتر  ميگيرد.  اندازه  را 
آن براي محاسبه سرعت فشرده شدن 

پدال ترمز بهره مي گيرد.

قابل  بوستر  از  مستقل  سنسور  اين 
تعويض مي باشد.

نقش  و  بوده  بوستر  با  يكپارچه  بطور 
توسط  پدال  از رها كردن  اطالع  دادن 
راننده به كامپيوتر ABS بوده تا بدين 

EBAترتيب عمليات EBAترتيب عمليات EBA متوقف گردد. 

اين دو قطعه بطور مجزا در دسترسي 
نمي باشد. در صورت بروز هر گونه ايراد 
عوض  بايد  ترمز  تقويت  سيستم  كل 

شود.
بطور يكپارچه با بوستر بوده  و نقش آن 
EBA سيستم  به  مربوط  شير  كنترل 

مي باشد.

خروجي ها

شيربرقي بوستر

صفحه نشانگر ها

شبكه مولتي پلكس خودرو

واحد كنترل

ABS كامپيوتر

عيب يابي

سوكت عيب يابي

ورودي ها
سنسور حركت پدال 

ترمز

ميكروسويچ

(EBA) سيستم ترمز اضطراري

سنسور حركت پدال ترمزسنسور حركت پدال ترمز

ميكروسويچميكروسويچ

شير برقي بوسترشير برقي بوستر

www.cargeek.ir
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علت استفاده از اين سيستم
اين سيستم موجب بهبود عكس العمل خودرو در شرايط بحراني در محدوده قوانين فيزيك مي شود. خيلي از رانندگان دركي 
از مفاهيم رانندگي نداشته و ينابراين نمي دانند كه در هنگامي كه چسبندگي خودرو به سطح جاده از دست مي رود چه 

واكنشي نشان دهند.
بنابراين مستقل از واكنش راننده، سيستم اقدامات اصالحي خود را بر روي ترمزها و موتور انجام مي دهد و كنترل خودرو در 

دست راننده باقي مي ماند.

اين سيستم در سه حالت مداخله مي كند:
1 - كمدورزني

با كنترل  از دست رفتن چسبندگي  به  كم دور زني مربوط 
چرخهاي جلو خودرو مي باشد. در اين حالت خودرو از مسير 
منحرف  پيچ  بيرون  سمت  به  آن  سر  و  شده  خارج  خود 
مي شود كه اين امر علي رغم چرخش كامل غربيلك فرمان 
رخ مي دهد. علت اين حالت عموما سرعت بيش از حد خودرو 

مي باشد.

2 - بيش دور زني
بيش دور زني مربوط به از دست رفتن چسبندگي چرخهاي 
عقب مي باشد. در اين حالت خودرو از مسير خارج شده و سر 

آن به سمت داخل پيچ منحرف مي گردد.
علت اين حالت عموما رها كردن پدال گاز در هنگام دور زدن 

مي باشد.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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3 -  اجتناب از مانع

اين وضعيت تركيبي از هر دو وضعيت قبلي است. در واقع 
خودرو تمايل به كم دور زني در هنگام بار اول پيچاندن فرمان 

و سپس بيش دور زني در بار دوم پيچاندن فرمان، دارد

اصول عملكرد اين سيستم به مبناي مقايسه دائم دو مسير مي باشد:
   - مسيري كه راننده مي خواهد.

   - مسيري كه خودرو مي رود.

مسير انتخاب شده توسط راننده

محاسبه قصد راننده = مسير دلخواه

تشخيص انحراف مسير

اقدامات اصالحي:ترمز و گشتاور موتور

مسير مشاهده شده = مسير واقعي

سر خودرو به كدام سمت است؟

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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بنابراين سيستم مي بايست به دقت اين دو مسير را تعيين كند. بعد از مقايسه آنها، چنانچه انحراف مسير از حدآستانه تجاوز 
كند، سيستم ESP شروع به اقدامات اصالحي مي كند:

كم دور زني كم دور زني بيش دور زنيبيش دور زني

- ترمزگيري در چرخ عقبي سمت 
داخل پيچ

- كاهش گشتاور موتور

ترمزگيري در چرخ جلويي سمت 
بيرون پيچ

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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نمودار روابط اجزاء سيستم

خروجي ها

واحد هيدروليكي

صفحه نشانگرها

رله چراغ ترمز

سرعت خودرو

سوكت عيب يابي

عيب يابي

ESP كامپيوتر

واحد كنترل

شبكه مولتي پلكس خودرو

ورودي ها

سويچ چراغ ترمز

سرعت خودرو

سنسور زاويه
 غربيلك فرمان

سنسور فشار ترمز

سويچ قطع

در مقايسه با سيستم ABS سيستم ESP از اطالعات سه سنسور اضافي زير استفاده مي نمايد:
غربيلك- سنسور زاويه غربيلك- سنسور زاويه غربيلك فرمان

- فشار ترمز 
- سنسور تركيبي

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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2

3

1

ESP واحد

واحدESP (1) از دو جزء زير تشكيل گرديده است:
- كامپيوتر (3)

- واحد هيدروليك (2)
بر حسب مدل، اين دو جزء مي توانند بطور مستقل تعويض گردند

اين اجزاء از اجزاء سيستم ABS متفاوت بوده و قابل جايگزيني با يكديگر نمي باشند.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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واحد هيدروليك

واحد هيدروليك شامل اجزاء زير مي باشد:
- هشت شير برقي مربوط به چرخ ها (1)

- پمپ هيدروليك (2)
- شير برقي هاي اختصاصي (3)

براي هر چرخ دو شير برقي وجود دارد:
- يكي براي ورودي كه در حالت استراحت باز است.

- يكي براي خروجي كه در حالت استراحت بسته است.
هر مدار (اوليه و ثانويه) شامل دو شير برقي مي باشد:

- يكي براي مجزا كردن از مدار
- يكي براي مكش

كه اين آخري بطور خاص جهت كاربرد در سيستم ESP مي باشد

كامپيوتر شامل اجزاء زير است:
- سيستم مديريت الكترونيكي (1)

- سيم پيچهاي كنترل شير برقي هاي چرخها (2)
- سيم پيچهاي كنترل شير برقي هاي ويژه (3)

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو

كامپيوتر
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كامپيوتر ESP كليه وظايفي كه قبال توضيح داده شده است را در بر مي گيرد:
ABS  -   
EBD -   
MSR -   

و عالوه بر موارد فوق كاركرد ESP را نيز شامل مي شود.
مواردي كه اين كامپيوتر مديريت آنها را بر عهده دارد به شرح زير مي باشد:

تنظيم فشار ترمز
بر اساس اطالعات دريافتي از سنسورهاي: 

- زاويه غربيلك فرمان
- فشار ترمز

- تركيبي
كامپيوتر ESP انحراف مسير بين مسير دلخواه راننده و مسير واقعي را تعيين مي كند. به محض اينكه اين انحراف از حد 

مشخص شده بگذرد، كامپيوتر كنترل شيرهاي برقي واحد هيدروليك را بر عهده مي گيرد.

نظارت بر اجزاء سيستم
هر بار كه سويچ موتور باز مي شود، سيستم چهار شير برقي خاص BSP را كنترل مي كند. در مرحله بعد به محض اينكه 
سرعت خودرو از حد معيني (10 كيلومتر بر ساعت) گذر كرد، كامپيوتر 8 شير برقي و موتور پمپ را به منظور نظارت بر 

عملكرد واحد هيدروليك كنترل مي كند. در اين مرحله ارتعاش پدال ترمز در زير پا احساس خواهد شد.

ثبت خطاهاي سيستم
پس از باز شدن سويچ موتور، كامپيوتر كليه اجزاء الكترونيكي و سيگنالهاي دريافتي را كنترل مي كند. اين عمل موجب روشن 
شدن چراغ هشدار دهنده ESP بر روي صفحه نشانگرها مي گردد. چنانچه خطايي تشخيص داده نشد، چراغ هشدار دهنده 

پس از 3 ثانيه خاموش مي گردد. در غير اين صورت چراغ روشن باقي مي ماند.
وقتي چراغ هشدار دهنده روشن شده باشد سيستم ESP غير فعال خواهد بود.

سيستم ESP همچنين وظيفه مديريت عملكرد فعال سازي خودكار چراغ هاي فالشر را نيز بر عهده دارد.

توجه

احتياطهاي اوليه براي عملكرد صحيح سيستم
چنانچه كامپيوتر ESP تعويض شود، پيكربندي هاي تشريح شده در راهنماي تعميرات مي بايست انجام گيرد.

مي بايست انجام گيرد. تعويض شود، عالوه بر پيكربندي ، عمليات هواگيري نيز مي بايست انجام گيرد. تعويض شود، عالوه بر پيكربندي ، عمليات هواگيري نيز مي بايست انجام گيرد. ESP چنانچه واحد

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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شرح عملكرد هيدروليكي سيستم

در حالت استراحت، بدون اقدامي بر روي پدال ترمز

1 - پدال ترمز
2 - بوستر

3 - سيلندر اصلي ترمز
4 - مدار اوليه

5 - مدار ثانويه
6 - پمپ هيدروليك

7 - شير هاي ضد برگشت
8 - شير هاي برقي ورودي جلو راست و چپ

9 - شيرهاي برقي خروجي جلو راست و چپ

10 - شيرهاي برقي خروجي عقب راست و چپ
11 - شير هاي برقي ورودي  عقب راست و چپ

12 - چرخ جلو چپ
13 - چرخ عقب راست 

14 - چرخ جلو راست
15 - چرخ عقب چپ
16 - انباره هاي فشار

17 - شير هاي برقي مكش
18 - شير هاي برقي مجزا كننده

شير برقي هاي ورودي باز هستند، شير برقي هاي خروجي بسته بوده و پمپ هيدروليك كار نمي كند. شير برقي هاي مكش 
بسته بوده و شير برقي هاي مجزاكننده باز مي باشند.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


43 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

8 9 98

11 10 1110

 ترمزگيري معمولي

اضافه شدن 4 شير برقي (نسبت به مدار اصلي ABS) افزايش فشار در مدار را تغيير نمي دهد. 
شير برقي هاي ورودي (8 و 11) در وضعيت استراحت باز بوده و شير برقي هاي خروجي (9 و 10) بسته مي باشند. فشار 

بطور يكنواخت در هر دو مدار برقرار مي گردد.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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 ترمزگيري در وضعيت تنظيم فشار : مرحله افت فشار

در اين حالت 4 شير برقي خاص سيستم تغييري در عمليات تنظيم فشار نخواهند داشت.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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تنظيم فشار ESP در هنگامي كه اقدامي بر روي پدال ترمز انجام گرفته است.

براي ترمزگيري چرخي بدون در نظر گرفتن قصد راننده، در ابتدا الزم است كه سيلندر اصلي ترمز از واحد هيدروليك مجزا 
گردد. كامپيوتر اين عمل را با بستن شير برقي مجزا كننده (18) انجام ميدهد. سپس به منظور توليد فشار الزم بر روي ترمز 

چرخ مربوطه، كامپيوتر ESP موارد زير را تحت كنترل قرار مي دهد:
   - باز شدن شير برقي مكش (17)

   - پمپ هيدروليك (6)
در اين مثال، چرخي كه بايد ترمزگيري شود، چرخ جلو چپ (12) مي باشد.

ESP كامپيوتر با كنترل بسته شدن شير برقي ورودي چرخ عقب و در جهت مقابل (11) موجب مي شود كه عمليات تنظيم
تنها فشار ترمز را براي چرخي كه الزم است اعمال نمايد.

فشار پمپ بر روي چرخ جلو چپ اعمال مي گردد (12). با بستن شير برقي ورودي (8) و باز كردن شير برقي خروجي (9) 
(ABS مانند تنظيم فشار ) كامپيوتر فشار ترمز را تنظيم مي كند

- دو شاخه «X» مستقل از هم مي باشند.
- چراغ هاي ترمز در حين عمليات تنظيم ESP روشن نمي شوند.

توجه

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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تنظيم فشار ESP در هنگام فشردن پدال ترمز توسط راننده

ESPهنگاميكه در حين تنظيم فشار ESPهنگاميكه در حين تنظيم فشار ESP، راننده پدال ترمز را بفشارد، عملكرد هيدروليكي بدون تغييرباقي مي ماند. در آن مداري 
از سيستم ضربدري (X) كه عمليات تنظيم فشار ESP در آن صورت نمي گيرد، ترمزگيري بطور عادي بر روي هر دو چرخ 

انجام مي شود.
در حاليكه موارد ديگر از سيستم ضربدري كه عمليات تنظيم فشار ESP در آن در حال انجام است، از سيلندر اصلي ترمز 
مجزا شده است، بنابراين ترمزگيري كه توسط راننده انجام مي شود بر روي اين دو چرخ اعمال خواهد شد. با توجه به سيگنالي 
) ارسال مي گردد. سيستم خود از طريق تنظيم فشار ترمز بر روي اين دو چرخ، فشار را اعمال A) ارسال مي گردد. سيستم خود از طريق تنظيم فشار ترمز بر روي اين دو چرخ، فشار را اعمال A) ارسال مي گردد. سيستم خود از طريق تنظيم فشار ترمز بر روي اين دو چرخ، فشار را اعمال  كه از سنسور پدال ترمز (

مي كند.
بنابراين كامپيوتر فشار ترمز را با باز كردن شير برقي هاي ورودي (8) و (11)  و شير برقي هاي خروجي (9) و (10) تنظيم 

كرده و به گونه اي كه فشار ترمز مد نظر راننده بطور مساوي بر روي اين دو چرخ (12 و 13) نيز اعمال مي گردد. 

در اين حالت چراغ ترمز روشن مي شود.

توجه

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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 هواگيري سيستم هيدروليك
واحدهاي هيدروليك كه براي تعويض در اختيار قرار مي گيرند از قبل از روغن هيدروليك پر شده اند.

براي اطمينان از عملكرد صحيح سيستم هيدروليك، عمليات هواگيري الزم مي باشد. روش انجام اين عمليات مشابه عمليات 
هواگيري سيستم ABS مي باشد.

ESP استفاده نمود. DOT4 به منظور اطمينان از كاركرد بهينه سيستم مي بايست از روغن ترمز

شرح عملكرد الكتريكي سيستم
به منظور فعال شدن عمليات تنظيم ESP، مسير دلخواه راننده و مسير واقعي حركت خودرو مي بايست همواره براي سيستم 

مشخص باشد. اين اطالعات از طريق سيگنالهاي زير دريافت مي گردد:
   - زاويه غربيلك فرمان

   - سرعت زاويه اي چرخش خودرو
   - شتاب جانبي

عالوه بر اين در حين عمليات تنظيم ESP، سيستم از سيگنال سنسور فشار ترمز نيز بهره مي گيرد.
تمامي اين سنسورها با كامپيوتر ESP مرتبط مي باشند.

سيگنال زاويه غربيلك فرمان
اين سيگنال به كامپيوتر ESP اين اجازه را مي دهد كه بتواند مقصد راننده و مسير دلخواه او را تعيين كند.

اين سيگنال از يكي از طريق زير قابل دريافت است.
- يك سنسور مستقل (1) (مانند خودرو الگونا 2)

- كامپيوتر سيستم فرمان الكتريكي با نيروي كمكي متغير (2) (مانند خودرو مگان 2)
در برخي موارد سنسور به طور جداگانه قابل تعويض بوده (1) ولي در موارد ديگر ممكن است نياز به تعويض كل مجموعه 

باشد (2).

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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- در برخي خودروها (بعنوان مثال مگان 2) پس از قطع باتري، چراغ هشدار دهنده ESP روشن مي شود.
- براي خاموش شدن اين چراغ هشدار دهنده، غربيلك فرمان بايد به اندازه خاصي چرخانده شود ( مراجعه به راهنماي 

تعميرات)

توجه

تست هاي ممكن:
       سنسور زاويه غربيلك فرمان:              - تغذيه

                                                       - برنامه ريزي (دستگاه عيب ياب)

در هنگام تعويض سنسور بايد برنامه ريزي  گردد.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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سيگنال سرعت زاويه اي چرخش و شتاب جانبي
ن مسير واقعي حركت خودرو مي سازد.ه تعيين مسير واقعي حركت خودرو مي سازد.ه تعيين مسير واقعي حركت خودرو مي سازد. ه تعيياين سيگنال ها، كامپيوتر را قادر به تعيياين سيگنال ها، كامپيوتر را قادر ب

سنسور شتاب جانبي A
B  سنسور سرعت زاويه اي چرخش

اين سيگنالها از طريق زير قابل دريافت مي باشند.
- دو سنسور مجزا (1)   ( مانند الگونا 2)

- با يك سنسور تكي (2)   (مانند مگان 2) در اين حالت اين سنسور، سنسور تركيبي ناميده مي شود.

در هنگام تعويض، اين سنسورها نياز به برنامه ريزي نخواهد داشت.

اين سنسورها بسيار آسيب پذير مي باشند. جابجايي آنها بايد با احتياط صورت پذيرد.

تست هاي ممكن:
   سنسور تركيبي            - تغذيه

                                  - موقعيت

عالوه بر اين، از دستورالعمل قيد شده در راهنماي تعميرات پيروي نماييد

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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سيگنال فشار ترمز
ESPاين سيگنال به كامپيوتر اجازه مي دهد كه ترمزگيري انجام شده توسط راننده در حين عمليات تنظيم فشار ESPاين سيگنال به كامپيوتر اجازه مي دهد كه ترمزگيري انجام شده توسط راننده در حين عمليات تنظيم فشار ESP را تشخيص 

دهد.

اين سيگنال به طريق زير تامين مي گردد:
   - بطور مستقل (1) ، (مانند الگونا 2 و ول ساتيس)

   - بطور يكپارچه در واحد هيدروليك ESP (2)   ( مانند مگان 2)

هنگاميكه اين سنسور با واحد هيدروليك يكپارچه باشد، چنانچه ايرادي در آن رخ دهد، كل واحد هيدروليك بايد تعويض 
شود.

اين سنسور آسيب پذير مي باشد. جابجايي آن بايد با احتياط صورت پذيرد.

تست هاي ممكن:
    سنسور فشار ترمز:              - تغذيه

                                         - عيب يابي با دستگاه عيب ياب

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
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(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو

  كليد قطع و وصل
اين كليد موجب قطع عملكردهاي ESP , ASR (كنترل كشش) مي گردد. اين كليد بر روي صفحه نشانگر ها 

نصب شده و بطور مستقيم به كامپيوتر ESP متصل مي باشد يك كليد پالسي بوده و با هر بار فشردن آن 
كامپيوتر عملكردهاي مربوطه را قطع يا وصل مي كند.

در برخي از سيستمها فعالسازي مجدد بطور خودكار در سرعت هاي 50 كيلومتر در ساعت انجام مي گيرد.

صفحه نشانگرها
سيستم ESP موجب نشان داده شدن تعدادي چراغ هشدار دهنده و پيغام هاي مختلف بر روي صفحه نشانگرها مي گردد. 

اين امر از عملكرد سيستم به راننده اطالع مي دهد.
نقش كامپيوتر ESP، خاموش نگهداشتن چراغهاي هشدار دهنده مربوطه مي باشد. به همين علت است كه در هنگام قطع 

كردن كامپيوتر كليد چراغهاي هشدار دهنده مربوطه روشن مي گردند.
جدول زير بطور مختصر عمل روشن شدن چراغهاي هشدار دهنده را تشريح مي كند:

STOP ESP/ASR
مي باشد.فعال مي باشد.فعال مي باشد. غير

ESP/ASR
غير فعال مي باشد.

ESP/ASR
غير فعال مي باشد.

ASR قطع است.

ESP چراغهاي هشدار دهنده مرتبط با سيستم پيغام مربوطه علل

EBD, ABS,ESP غير فعال شده اند.

ABS,ESP غير فعال شده اند.

ESP غير فعال مي باشد ABS در حالت 
پشتيبان قرار گرفته و EBD فعال است.

ESP/ASR زده شدن كليد قطع
موقتا   ESP/ASR باتري  قطع  علت  به 

قطع شده است.

كامپيوتر ESP در حالت عيب يابي

نمايه دور سنجي برنامه ريزي نشده است.

Variant برنامه ريزي نشده است.

نمايه دورسنجي برنامه ريزي نشده است.

ESP تنظيم

STOP

STOP

SERVICE

SERVICE

SERVICE
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 شبكه مولتي پلكس
كامپيوتر ESP با كامپيوترهاي ديگري نظير موارد زير ارتباط برقرار مي كند:

- كامپيوتر سيستم تزريق سوخت
يوتر گيربكس اتوماتيك- كامپيوتر گيربكس اتوماتيك- كامپيوتر گيربكس اتوماتيك

امپيوتر سيستم فرمان الكترونيكي با نيروي كمكي متغير- كامپيوتر سيستم فرمان الكترونيكي با نيروي كمكي متغير- كامپيوتر سيستم فرمان الكترونيكي با نيروي كمكي متغير
صفحه نشانگرها- كامپيوتر صفحه نشانگرها- كامپيوتر صفحه نشانگرها

در هنگام پيش آمدني وضعيت كم دور زني كامپيوتر از كامپيوتر تزريق سوخت كاهش گشتاور موتور را درخواست مي كند.
كامپيوتر ESP از كامپيوتر گيربكس اتوماتيك درخواست مي كند تا در حين عمليات تنظيم فشارESP گيربكس در همان 

دنده باقي بماند.
كامپيوتر ESP سيگنال زاويه غربيلك فرمان را از كامپيوتر سيستم فرمان الكتريكي دريافت مي كند. 

رها را كنترل مي كند. روشن شدن چراغهاي هشداردهنده بر روي صفحه نشانگرها را كنترل مي كند. روشن شدن چراغهاي هشداردهنده بر روي صفحه نشانگرها را كنترل مي كند. ESP كامپيوتر

در خودروهايي كه مجهز به گيربكس معمولي هستند، چنانچه دنده در حين عمليات تنظيم فشار عوض شود، درخواست 
كاهش گشتاور غيرفعال مي گردد.

سويچ پدال كالچ تعويض دنده را اطالع مي دهد.

توجه

مشخصات ويژه خودروهاي داراي سيستم ESP با سيستم EBA الكتريكي
در خودروهايي كه مجهز به ESP و EBA الكتريكي مي باشند، در حين عمليات تنظيم ESP، عملكرد بوستر تحت كنترل 

مي باشد. اين امر براي بارگذاري پمپ در هنگام فعال شدن (بيش بار تا 10 بار) بكار ميرود.
به طور خودكار پدال پايين مي رود كه منجر به برقراري مدار سويچ چراغ ترمز مي باشد. براي جلوگيري از عدم روشن شدن 

چراغ ترمز، كامپيوتر ESP رله قطع چراغ ترمز را كنترل مي كند.

(ESP) سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


53 سيستم هاي الكترونيكي ترمز

(USC) كنترل كم دورزني
USC شامل سيستم USC شامل سيستم USC نيز مي باشد. اين سيستم صرفاً به جهت تصحيح كم دورزني بوده و به عنوان  ESP نسل دوم سيستم هايESP نسل دوم سيستم هايESP

مكمل برنامه ESP مي باشد.

در هنگام پيش آمدن وضعيت كم دورزني، سيستم بايد زاويه انحراف خودرو را 
معين كند. در كم دورزني، راننده غربيلك فرمان را نسبت به شعاع پيچ بيش 

ازحد مي چرخانند خودرو به انحراف خود ادامه مي دهد.
با مقايسه مسير واقعي و مسير دلخواه، كامپيوتر اين زاويه را تشخيص مي دهد. 

هرچه قدر زاويه بزرگتر باشد، تصحيح بيشتري مورد نياز خواهد بود.
توسط تجهيزات الكترونيكي قوي             تر و در نتيجه اندازه گيري دقيق تر زاويه انحراف، 

برنامه USC موجب بهينه شدن عمليات تصحيح مي گردد.                 

تصحيح كم دوزي اكنون با كاستن از سرعت خودرو صورت مي پذيرد. اين عمل توسط اقدامات زير انجام مي گيرد.
- كاهش گشتاور موتور

- ترمز گيري 2 يا 4 چرخ در فشار هاي مختلف (بر حسب نوع سيستم)
اعمال ترمز بر چند چرخ به كاهش سرعت خودرو و حفظ بهتر پايداري خودرو كمك مي كند.

ESP سيستم هاي تكميلي
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كاهش گشتاور موتور، انتقال جرم را تسهيل كرده و بنابراين به بازيافتن چسبندگي چرخهاي جلو منجر مي شود.

USC مثال از عمليات تنظيمESP مثال از عمليات تنظيم

بيش دورزني همواره از طريق ترمز گيري در چرخ جلو سمت بيرون پيچ تصحيح مي گردد.

توجه

با توجه به كاهش سرعتي كه حين عمليات تنظيم كم دورزني يا بيش دورزني روي مي دهد، روشن شدن چراغ ترمز ضروري 
مي باشد كه اين كار از طريق يك رله صورت مي پذيرد.

در حين عمليت تنظيم ESP (كم دورزني يا بيش دورزني)، چراغ هاي ترمز روشن نمي شوند. 

ESP سيستم هاي تكميلي
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سيستم كنترل كشش (ASR) (ضد بكسواد)

دو نوع كنترل كشش وجود دارد:
- لغزش بر روي يك سطح با چسبندگي متقارن (چرخهاي محرك بر روي يك سطح يكسان)
- لغزش بر روي يك سطح با چسبندگي نامتقارن (چرخهاي محرك بر روي سطوح مختلف)

 با چسبندگي متقارن
در اين حالت، هر دو چرخ با يك سرعت مي چرخند. كامپوتر ESP درخواست كاهش گشتاور موتور را به كامپيوتر سيستم 

تزريق سوخت ارسال مي كند. اين درخواست ادامه خواهد داشت تا چسبندگي الزم برقرار گردد.

 باچسبندگي نامتقارن
در اين حالت چرخ هاي محرك با يك سرعت نمي چرخند (به عنوان مثال يك چرخ بر روي آسفالت و يك چرخ بر روي 

چمن).
كامپيوتر ESP موجب ترمز گيري چرخي كه بكسواد مي كند مي گردد (براساس عمليات تنظيم ESP). سپس با بهره گيري از 
ديفرانسيل گشتاور اضافي به چرخي كه چسبندگي بهتري دارد منتقل مي شود. درصورتي كه ترمزگيري كافي نباشد گشتاور 

موتور نيز كاهش داده مي شود. براي انجام اين عمليات سيستم ESP تنها از سنسورهاي چرخ بهره مي گيرد.

از  تنها يكي  اگر  تعميرگاه،  به عملكرد كنترل كشش مي باشند، در حين تست در  در خودروهايي كه مجهز 
چرخ هاي محرك توسط موتور به حركت درآيد موجب حركت خودرو خواهد شد. لذا در چنين مواردي كليه 

چرخ هاي محرك (2 يا 4 چرخ ) بايد باالتر از سطح زمين قرار گيرند.
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